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َغأاَلَل الَِِّت َكاَنتأ َعَليأِهمأ فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه  َرُهمأ َواألأ ُهمأ ِإصأ َوات َّبَ ُعوا النُّوَر َعن أ
ِلُحوَن   الَِّذي أُنأزَِل َمَعُه أُولَِئَك ُهُم الأُمفأ
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مخس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن ِف احلرم الغراب واحلدأة والعقرب والفأرة 
 والكلب العقور

 رواه البخاري
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 البحث ملخص
 ويتم هذه الدراسة ودراسة، احاديث مخس الفواسق مجعخيتص أبالبحث ِف موضوع  يركز هذا

مع  اهنواعأتعريف من الدواب اْلمسة و  نابيمع  الدواب، من خبمسة  املتعلقة حاديثاألجبمع 
 العلماء يذكر الباحث اختالفو  .فيها آراء األطباء بيانمث ًبختصار، ومن حاديث األختريج 

ببيان كيفية وهتتم الدراسة  قول الراجح منهم.الو  اقتنائه،قتل الكلب و ِف هم عن احلكم آراءو 
وترغيب  الناس، قتل الفئران واحلشرات الىت تضرل وإعداد السموم نزلاملمتناع ومحاية النظافة ىف اال

وقد اتبع الباحث ِف هذه الدراسة املنهج  .والسنة نالتداوى ًبلقرآمع صرب لملسلمني ًبا
 املنهج التحليلي من خالل مجع األحاديث من الكتب الستة.و  يئىااالستقر 
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ABSTRACT 

 

This research focuses on the titles of hadeeth regarding five animal of which due to 

their poisonous and fatal nature towards human which are eagle, rats, scorpions and 

wild  dogs. This study will be discussing the ulama’s views of the hazard of these 

animals and justifying on the nature of the illness exposed by them in brief. There are 

obvious differences of views among Ulamas on the killing and keeping the dog based 

the strongest reasons. This research is aiming at explaining methods of prevention and 

taking care of cleanliness and how to deal with the illness originated by these animals, 

based on Al-Quran and Hadeeth. The researcher used both inductive and analytical 

methods by studying and analysing the Hadeeth from the six books of Hadeeth.  
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 ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه. .1

 

ل وذلك ُيق جلامعة املدينة العاملية مباليزاي اإلفادة من هذا البحث بشىت الوسائ .2
 ألغراض تعليمية، وليس ألغراض جتارية أو تسويقية.

ُيق ملكتبة جامعة املدينة العاملية مباليزاي استخراج نسخ من هذا البحث غري املنشور  .3
 إذا طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخرى.
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 اإلهداء

 
والدي   وأهدي إىل حممد األمني. املصطفىسلم على أصلى و أيمة .و على نعمته العظ احلمد هلل

ِف ميزان  عمال صاحلاجعله هللا مل املتواضع و هذا العأبنائي وأسريت الكرميني وزوجِت و 

 . حسناته

 

 
 د



 

 شكر وتقدير

له وصحبه رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آاحلمدهلل 

 .أمجعني

األستاذ املشارك  لفضيلةشكر والتقدير لًب وأتقدم الذى من  علي  إبْناز هذا البحث،احلمدهلل 

ما على البحث  َلذااملشرف وهو هللا  هحفظ ضوان فتح هللا على املكيور أكرم ر كتالد 

. تسليمهاىل فرتة الدراسة إء من بداية األخطا تصويبهات نصائح و يتوجتكرم وتفضل من 

 ن ينفع له ِف عمره وعلمه وعمله وماله وأهله.أوأسأل هللا تبارك وتعاىل 

كلية العلوم اإلسالمية ومركز وخباصة  ية للجامعة املدينة العاملاجلزيل ًبلشكر كذلك أتوجه  و 

 املاجستري ِف علوم احلديث دراسة على إاتحة الفرصة يل ِف إكماللدراسات العليا لالطالب 

أبطروحة يضا ملن كانت له يد العون َلذا البحث أ ًبلتقديروكما أنين أتوجه هبذه اجلامعة. 

وأخص الشكر  ذا البحث.َلكتابِت   منذ بداية ،األخطاءتصويب  وأ الفكرة علمية واملنهجية

حممد , رشدان بن حممد يتيمو نور اهلدي بنت حممدو كرمني بن حممد ساملزين األخوة لإل

 .القيمة علي مساعدهتم صربى سهرير ورصفان سازين بن حممد صويف

 نعم املوىل ونعم احلكيمله إن ،الكرمي خالصا لوجهه أن َيعل كل عمليوأخريا أسأل هللا تعاىل 

 .والنصري
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 لفصل االولا

 ويشتمل هذا الفصل على:

 املقدمة

 مشكلة البحث

 أهداف البحث

 أسئلة البحث

 منهجية البحث وحدوده

 البحث أمهية

 الدراسات السابقة

 



 

 ملقدمة ا

من  إن احلمدهلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ًبهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
ن أوأشهد  ،ن ال إله إال هللاأ هادي له ، وأشهد ومن يضلل فال يهده هللا فال مضل له،

هو حديث وجل و  بعد كتاب هللا عزاحلديث فإن أصدق  ،ما بعدأ، عبده ورسوله احممد
جوامع  فيهالسنة احلقيقة،  ملعرفةعلم احلديث وسيلة الفاعلم أن  ،حممد صلى هللا عليه وسلم

 روأم يوهو مالك كل هن ،رع ًبألسرالش ىينابيع احلكم  وتدور عليه رحالكالم وتنفجر منه 
فإن البحث سيغىن جبمع األحاديث الِت تكلمت ِف مخس الفواسق مع بيان  .هللا إن شاء به،

وأقوال  أذكر منوذج احلوار بني األطبمعاين أحاديث وختريج خمتصرا من خالل الكتب الستة.
  والطرق احلماية والوقاية املتعلقة خبمس الفواسق.العلمأ 

 البحث مشكلة

 البحث من خالل النقاط التالية : تتضح مشكلة

طات تنوعة من النشااملوانب اجلتناول يصحيح الذي الهتمام ًبحلديث ضرورة اال .1
وذلك عن طريق مجع النصوص واملعلومات  ،ة ومنها )مخس الفواسق(احليوي

 .فيدانت الِتاملتعلقة 

من للمسلمني  يةكفافرض  ا هن، وإاملتعلقة أبحاديث اْلمس الفواسق قلة الدراسات   .2
 جلوانب الغامضة فيها.إمعان النظر فيها حىت تتضح بعض ا فال بددراستها 

 أهداف البحث

 حتقيق ما يلي :إىل يهدف الباحث من خالل حبثه 

 .حاديث مخس الفواسقأمجع  .1

1 



 

 .حاديثمرتبة األ وحتديدحاديث خمتصرا أ ختريج .2

 .حديثللاملنت  بيان معىن .3

 من احليواانت. لناسًبفواسق الىت تضر ال ىالدراسة علتطرق   .4

  أسئلة البحث

 اإلجابة عن األسئلة التالية : إىلهذا البحث  ويسعى

 ؟ سنن الستةالِف  املوجودة مس الفواسقاملتعلقة خبحاديث األ حديثا منكم  .1

 حاديث مخس الفواسق ؟أ هناك حديث موضوع ِفهل  .2

 مخس الفواسق؟ ملاذا أمر االسالم بقتل .3

 هجية البحث وحدودهمن

حاديث املتعلقة ألل هعمجيستخدم الباحت هذا املنهج  ِف خالل  :ستقرائىاملنهج اال .1
 .مباشرة وغري مباشرةبطريقة  خبمس الفواسق 

ألحاديث املختارة ِف اوسيتبع الباحث هذا املنهج ِف حتليل  :املنهج  التحليلي .2
 انيها.موضوع مخس الفواسق وبيان مع

 البحث أمهية

 سنن الستة.المس الفواسق ِف املتعلقة خبحاديث األ عدد معرفة .1

 .من حيث الصحة والضعف حاديثهذه األدرجة  مرتبة معرفة .2

ِف توضيح  الكافرينبني األطباء  واملسلمني  األطباء الدراسة الِت أجراها قارنةالقيام مب .3
 أغراض احلديث.
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 املتعلقة هبا.علومات املمجع طريقة ب اجملتمع تصابأ الِتة اجلديد األمراضبيان  .4

 مخس الفواسق.وقاية واحلماية من ال بعض طرق  بيان .5

   

 

 الدراسة السابقة

  .يحممد بن القيم اجلوز دين عبدهللا لشمس ال -يكتاب الطب النبو -1

ي يقع فيه ذكر مؤلف رمحه هللا ِف فصل هدية صلى هللا عليه وسلم إصالح الطعام الذ
خذ املروايت املسندة ًبحلديث أالذًبب وإرشاده اىل دفع مضرات السموم أبضدادها مع 

 ، فصل ِف هدية صلى هللا عليه وسلم ِف رقية احلية،مث ذكر مؤلف نفس الكتاب الصحيحة،
ي العارضة عن لسعه وه واحلكة وقال واعلم ان ِف ذًبب عندهم قوة مسية يدل عليها والورم،

صلى هللا عليه  وبني واستدل حبديث إذا سجد النِب فإذا سقط فيما يؤذيه، لسالح،مبنزلة ا
ن الدواب من أمن املعلوم  وسلم فلدغته عقرب ِف أصعبه مث قرأ قل هو هللا أحد واملعوذين.

و أإذا أصابنا السموم  ،من الفواسق ملاذا مل يذكر مؤلف الباقىمن هنا ، الفواسق اْلمسة
هللا  اءن شإو ته مل يكمل كتاب ن املؤلفأمبعىن  ،هولغ الكلب كيف نعاجلو أجل الفأر املرض أل

 .لسنةلة ًبلطب املعاصرة املوافقة رض مع طريقة معاجلاملم هبذه الدراسه القضية ببيان اسم و قأ
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 :مفهوم مخس الفواسق الفصل الثاين

 :دخلامل

أقوال عريف من مع تنواع مخس الفواسق أبيان إىل الفصل  هذاِف هدف الباحث ي
صاب أذا إمراض مع توضيح األ وعام ة بشكل خاصِف الكتاب والسن كما ورد.العلماء
مر بقتله أت سباب الِتاأل ِف واألدوية من األطباء. لقد رأى الفقهاءعالجه ًبلسنة و  اشخص
وذلك من خالل دراسة النصوص احلديثية الِت تتعلق  ،كلبعلى ال ِف اْلالفهم آراءورجح 
إبنتباح وإنذاز اجملتمع لكل املرض له سببا عها وحتليلها وخترَيها َلذا الغرض، ع جتميًبملوضو 

   . بشكل مستمرلتزام على مانعها الضرر اْلطري ًبن هذا أ

 

 مخس الفواسق وانواعهو  :تعريف الدواب  املبحث االول

فواسق مث تلي سيتعرض الباحث ِف هذا املبحث ببيان تعريف الدابة أوالا مث يليه تعريف مخس 
 الفروع املتعلقة ًبلبحث.

 

( يِدبُّ ًبلكسر )َدًبَّ( و)دبيباا( وكل ماٍش -األصل دبب  تعريف الدابة:  على األرض، )دبَّ
  أين املراجعوالدواب من مجع.

أن كلمة مخس "خأ ميم سني" هي تطلق اىل عدد،يقال عدد  تعريف مخس الفواسق : 
 يعىن زاد عن إثنني.  وهو من جمموعة مجع وجاء فالن خامسا

)فسق( عن أمر ريب اى خرج .قال إبن األعرايب:مل يسمع قط ِف كالم اجلاهلية وال ِف شعرهم 
وهذا عجب وهو كالم عرىب.فواسق وهو مجع يدل مبعىن هالك وفساد )فاسق( قال:
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 ذأ َوإِ  كما قال هللا تعاىل  األحاديث االايت و معىن اإلمجاىل مخس الفواسق مبدلول منوخراب.
ُجُدوا لِلأَماَلِئَكةِ  قُ لأَنا ن ِ  ِمنَ  َكانَ   ِإبأِليسَ  ِإالَّ  َفَسَجُدوا آِلَدمَ  اسأ  أَفَ تَ تَِّخُذونَهُ  َربِ هِ  أَمأرِ  َعنأ  فَ َفَسقَ  اجلِأ

لَِياءَ  َوُذر ِي ََّتهُ  ى اطلق دواب اْلمسة وهو  (1)اَبَدلا  لِلظَّاِلِمنيَ  بِئأسَ  َعُدو   َلُكمأ  َوُهمأ  ُدوين  ِمنأ  أَوأ

الغراب واحلداة والفأرة والعقرب والكلب العقور فدل جموز بقتله على اسباب مدافع الضرر 
   همسوم طرية ودهشة اذا أتثراْل

 الغراب املطلب االول:

ما بني  متخوانو  اكمتشار وطبيعة احلال حياته .الغراب جنس من الطيور لونه مسودا جامعا 
  القري .اخرين.وحب عيشه ِف مدينة إالقليل واندر ِف

 وهى:قسمني الغراب اىل  قد قسم العلماء

 الغراب الصغري -ولاأل

 الغراب الكبري -الثاين

داة أي أك رب ش به الغ نظر َلذه األشياء ، الغراب نوع ان : غ راب ص غري يق ال ل ه غ راب ال زرع ي
لكب  ري ال  ذي لغ  راب اق  ل م  ن الغ  راب الكب  ري ، ه  ذا ال يُقت  ل ألن  ه ح  الل . ِف اأم  ن العص  فور ،

ل ض اا عل ى النخ عت دي أيعتدي على اإلبل إذا وجد فيها الدبر فين زل وينقب ه وي ؤذي البع ري ، يي
ه يُقت   ل ؟ ص  غري من  ف  يقص الش  مرال ويلقي  ه ِف األرض ، ول  ه ع  دوان كث   ري ، ه  ذا يُقت  ل ح  ىت ال

 اجلواب : نعم ألن الصغري سيكون كبرياا فأصله وطبيعته.

ال   زرع .واختلف   وا ِف غ   راب األبق   ع .فق   ال اجله   ور ق   ال اكث   ر اه   ل العل   م حبل   ة ال   زراع والغ   راب 
ًبلتحرمي.وقال احلنفية الغراب األبقع ثالثة اقسام:ال َيك ل إال جيف ا فه و حرام،وقس م ال ايك ل 
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فه و ح الل عن د إال احلب وب فه و حالل،والثال ث يق ال ل ه العقع ق ه و مج ع ب ني جي ف واحل ب 
     و يوسف.ايب حنيفة والفتوي عليه قياسا على الدجاجة وكره أب

 احلدأة املطلب الثاين:

وهي املعروفة ، معروفة أبن تعدو على اللحم وأتكله وحتمله ، وتعدو أيضاا على الذهب  
وحتمله ، حتب الذهب ، وحديث الوشاح الذي ِف البخاري يدل على هذا ، وهي أن أمة 

عذبوهنا كل صباح عند قوم ضاع َلم وشاح مثل القالدة من الذهب واهتموا اجلارية وصاروا ي
يقولن الوشاح عندها . ملا أراد هللا إنقاذ هذه اجلارية جاءت احلُدية ًبلوشاح وألقته بينهم ، 

وِف هذا تقول : ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا . فهي ختتطف الذهب وكذلك اللحم . إذاا 
 هي فاسقة معتدية

 الفأر ملطلب الثاث:ا

ى آله وسلم فويسقة حتفيزاا وتلقيفاا أو حتقرياا َلا ، يعين مع الفأرة مساها النِب صلى هللا عليه وعل
 صغرها فيها فسق ، وال خيفى ما ِف الفأرة من األذية . يعد لنا عبد اله أذاها

 املطلب الرابع: العقرب

معروف العقرب ، العقرب أيضاا تُقتل ألهنا ال شك ِف فسقها وهي من أسرع احلشرات أذية  
ان على طول تقرصه ، وإذا لدغته أفرغت مساا َييت من إبرة ِف ذيلها مث ، جمرد ما حتس ًبإلنس

يسري مع الدم ويؤمل اإلنسان أملاا كثرياا ، فهي مؤذية . والعجب أهنا من حني ما تصادم البشر 
 على طول تفرغ السم .

 املطلب اخلامس: الكلب العقور

وزن فعول إشارة إىل أن هذا لكلب معروف والعقور الذي صفته العقر ، وَلذا جاءت على ا 
من ُخلقه ، والعقر أنه يعض القدم من العصبة اْللفية الِت عند العقب فيقطعها فيعقر 
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اإلنسان ، ورمبا يعض احليوان اآلخر . وأما العاقر وهو أن بعض الكالب إذا حارشته عقرك 
 حلل واحلرم .فهذه مدافعة عن النفس ، لكن العقور الذي من شيمته العقر فهذا يُقتل ِف ا

 :ومنها :إتباع الدين ملراعات صحه املبحث الثاين

أن يعلم اإلنسان أن خملوقات هللا عز وجل فيها خري فيحمد هللا عليه وفيها شر فيسأل هللا  
العافية منه، وقلنا خملوقات هللا ومل نقل خلق هللا؛ ألن خلق هللا الذي هو فعله كله خري حىت 

 سبة إلَياده ألنه مشتمل على حكم كثرية وعاايت محيدة ما فيه شر فإنه خري ًبلن

ينها أقوى؛ يها بععل : كُل مؤذي، الفائدة أن هذه أكثر ما تكون موجودة عند الناس والنص
أن  م ولكن لنعلمله وسلى آألهنا مادامت هي املوجودة ًبلكثرة عينها النِب صلى هللا عليه وعل

 , وشامل الشريعة اإلسالمية شريعة عدل

فإن الدين اإلسالمي احلنيف الذي جاء ليكون خامت األداين، وُمنأقذ اإلنسان من الوقوع ِف  
محم النريان، هو دين شامل كامل جلميع مناحي احلياة صغريها وكبريها ، دقها وجلها، ومن 

ت األمور املهمة للبشرية الِت اهتم وركز عليها اإلسالم ِف ثنااي التعليمات الرًبنية، والتعليما
النبوية الشريفة املطهرة ، العناية بصحة اإلنسان حس ياا ومعنواي ، وكيف ال تكون صحة 

اإلنسان هدف منشود لتعاليم الدين اإلسالمي وهي الِت عليها مناط التكليف مبا شرعه هللا   
عز وجل   علي البشرية من تعاليم يكون من شأهنا القيام جبميع املهام الِت تؤهل الناس 

ِف جنات النعيم الِت فيها ما ال عنٌي رأت ، وال أذٌن مسعت ، وال خطر علي قلب للدخول 
بشر ، فلو أتملنا مجيع تكاليف اإلسالم لإلنسان لوجدان أنه يربطها حبال الصحة والقدرة 

تبارك  على مزاولة تلك الشعرية املأمور هبا ، ولنأخذ مثالا التكليف ِف الصالة ِف قول هللا
 وتعاىل

  (1)(الرَّاِكِعنيَ  َمعَ  َوارأَكُعوا الزََّكاةَ  َوآتُوا الصَّاَلةَ  يُمواَوأَقِ )
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ولكن هذه الصالة َلا شروط وأركان البد من توافرها ومنها القيام مع القدرة والسجود 
والركوع وغري ذلك ، وهذه الشروط تكون ِف حال الصحة والعافية ، ولكن من عجز عن 

لي علي جنب فإن مل يستطع فيومئ إمياءا كما ذكر الرسول الوقوف والركوع والسجود فإنه يص
  صلى هللا عليه وسلم   ذلك ، وكذلك املشي إيل املساجد وحضور صالة اجلمعة واجلماعة 

 .مع املسلمني فيها ، يطلب ذلك من املسلم الصحيح السليم

 

 اثريها :رأي الطبيب هبذا الدواب معاملطلب االول

                                                                                             رأي الطبيب من ماليزاي  
 leptospiroisالطب، مستشفى سونغاي بولوه، قال الدكتور كريستوفر يل،  قسم رئيس

 الِت يسببها التعرض للبكترياي 'االستفهامية اللولبية النحيفة.'
 

الفم ألنف و ارب جخالل اجللد امللوثة للمياه واملخاط  "العدوى ِف البشر هو عادة من
 يفةلنحوالعينني من الفئران. ومع ذلك، ال تسبب العدوى من داء اللولبية ا

ة. مراكز ملدارياات وأوضح يل، ُيدث هذا املرض ِف مجيع أحناء العامل، وخاصة ِف املناخ
-100لت ثال سجملالى سبيل السيطرة على األمراض والوقاية منها ِف الوالايت املتحدة ع

 ِف املائة الِت حتدث ِف 50حاالت داء اللولبية النحيفة سنواي ِف البلدان املتقدمة، مع  200
 هاواي.

ت. ومع ذلك، فيضاانال وعادة ما يتم زايدة حاالت داء اللولبية النحيفة عندما األمطار أو
دث ِف مجيع يفة حتنحولبية الحىت اآلن ال يوجد أي سجل من العدد الفعلي للحاالت داء الل

حاالت أو  0.1ن ( بدال تعطي إال تقدير مWHOأحناء العامل. منظمة الصحة العاملية )
 من السكان ِف العام ِف املناطق املدارية. 100,000حالة لكل  1

)دون مربر معقول، داء اللولبية النحيفة غالبا ما يتم جتاهلها، وليس العديد من التقارير
1

) 
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 أنه من مرض الطاعون لطبيب رأي ا

إىل ذلك، حذرت استشارية الفريوسات ِف جامعة طيبة الدكتورة إَلام طلعت قطان من 
خطورة الفئران ِف نقل مرض الطاعون إىل اإلنسان، مستشهدة بوًبء الطاعون الذي انتشر 

ض األمرا عاما ِف اَلند، مبينة أن الطاعون مرض بكتريي معٍد حاد ويصنف كأحد 15قبل 
جلة اإىل حترك سريع ملعت ، ودععليهاِف حالة عدم السيطرة  بئةأو تسبب احملجرية اْلطرة الِت 

).هذه اإلشكاليات الِت هتدد صحة اإلنسان وبيئته
1

) 
 من سعوديالطبيب  رأى

% من 10الدكتور خالد الشريف، أستاذ الطب البيطري عضو صحة البيئة أن قال 
غ الفوري اإلبال بةت الواجنواي، واصفا إايها ًبحلاالالسعوديني يتعرضون لعقر الكالب س

 عنها.

ريية ضا بكتمراأوأشار الشريف إىل خطورة اإلصابة حباالت عقر الكالب الِت قد ختلف 
%، مما 99نسبة ة بواسعة، مفيدا ِف ذات السياق أن اإلصابة ًبملرض تعرض املريض للوفا

 ان. يو على اإلنسان أو احل يعين أنه أحد أخطر األمراض لو مت جتاهل خماطره

طقها بيئات عض منا بوذكر الشريف أن السعودية حبكم امتداد اَليكتارات هبا فهي تعترب ِف
لة الكالب الضا تكاثر اطرلتكاثر كثري من أنواع الكالب والِت تعرف أبهنا ضالة، حمذرا من خم
يؤدي  القرويون ممارعون و زاالِت تعد الناقل األول للمرض إىل غريه من الكالب الِت ميتلكها امل

ام ن انتشار أكو أا إىل شري مإىل انتشار حاالت املرض بني املواطنني ِف حالة إصابتها ًبلسعار، 
 القمامة ِف الكثري من احملافظات تستهوي الكالب الضالة. 

وقال الشريف ال توجد جهات تتبىن متابعة حاالت تلك الكالب ومدى أتثريها على احلالة 
واجملتمعية لكثري من السعوديني فهي ًبملعىن احلقيقي ليست من احليواانت الِت حتت الصحية 

السيطرة ًبإلضافة إىل أنه ال يوجد َلا مالك وتظهر ِف الليل وختتفي هنارا بينما تعد الكالب 
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الِت توجد بصحبة املزارعني ذات خطورة عالية ِف حالة تشاجرها مع الكالب الضالة حيث 
إىل املنطقة الِت تقطن فيها لدى الفالحني مما يعرض اإلنسان أو احليوان تنقل األمراض 

 لعدوى اإلصابة ًبملرض ِف حالة انتقال املرض إليه من احليواانت الضالة. 

أنواع أوَلا هي الكالب الِت ميتلكها أفراد وختضع للسيطرة من قبل أصحاهبا  3وزاد: الكالب 
نية الِت ميتلكها الفالحون حلماية مواشيهم أما الثالثة وختضع لإلشراف البيطري والصحي والثا

فهي الكالب الضالة، مشريا إىل أن النوع الثاين من الكالب هو األكثر خطورة على اإلنسان 
 )1).ختالطه ًبلبسطاء من املزارعني. ِف حالة إصابته ًبملرض ال

 .لسنة املطهرةلدراسة الطبيب موافقة :املطلب الثاين
 

  سوننيل رربوفيسو والإميان سودان  من جامعةلمي بني الشيخ الزنداين حوار عقطع 
ثال بيل املسعلى بعضهم يزعمون ان نصوص الكتاب والسنة تستعمل هبا املسلمون فقط.و 

صوص ني النزين بويفاحص ًبلدراسة عميقة بتو رس اتصرح لنا.ان الكفار يدقق ويدهذا،
 لكفار تشاركاية،ان لتالاالباحث على احلوار  الشرعية والدراسة الفكرية،ومما يؤكد قد بني

   ملصلحة الصحة مع اشارة ان السنة متقدمة على اي حال ام كان.
                                                                        

 ناقشة أكابرغوف مبمي، ش: األمني األول َليئة اإلعجاز العلعبد اجمليد الزنداين الشيخ
 ية ِف الكونالعلم قائقلعلماء ِف شىت العلوم إلظهار سبق بيان نصوص القران والسنة للحا

لربوفيسور يلته ا فضاإلنسان وهذا احلوار هو أحد هذه اللقاءات العلمية والذي جرى بني
وسف سكر يحممد  يسورنيلسون أستاذ علم الطفيليات الربيطاين الشهري وشارك فيه الربوف

ا العدد من ِف هذ نقدمصادق عرفة من جامعة امللك عبد العزيز جبدة، وسوالدكتور حممد ال
من  لوقائيالطب جملة اإلعجاز العلمي جزءاا من هذا احلوار الشيق والذي يتعلق ًب

 ا ثبتنة ملالطفيليات والكائنات الدقيقة وحيث يظهر فيه بوضوح سبق نصوص الس
 واستقر ِف هذا العلم.
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 الشيخ الزنداين:

رأي الدكتور نيلسون ِف أكل السباع واحليواانت ذات الناب بصفة عامة حيث ما هو 
هنى الرسول صلى هللا عليه وسلم عن أكل كل ذي انب من السباع وذي كل خملب من 

 الطري؟
 

 د.نيلسون:
أهنا هذه إحدى اهتمامايت اْلاصة وهنا أقول: أن هناك ثالث أنواع من ديدان 

وإحدى هذه  يواانت ذوات الناب )أكالت اللحوم(الرتيكينيلال وهي تصيب كل احل
ِف شرق أفريقيا والِت مسيت ًبمسي )تريكينيلال  الطفيليات قد اكتشفتها أان شخصيا

نيسواني( ولكن الذي يهمنا هنا هو أن هذه الطفيليات تنتقل بني احليواانت )أكالت 
هي عن أكلها شي اللحوم( وًبلتايل إىل اإلنسان إذا أكلها اإلنسان، ولذلك فإن الن

ن أكل للحوم طيب؛ وقد عرفت قبائل شرق أفريقيا ذلك حيث أهنم يبتعدون ع
 احليواانت املفرتسة.

 
 )الكلب(الشيخ الزنداين:

هناك شيء آخر اآلن القط والكلب عندان حيواانن يعيشان مع اإلنسان نرى بعض 
عن إدخال الكالب تعاليم الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه عليه الصالة والسالم هنى 

البيوت وهنى عن استعمال أي شيء بعد الكلب، ولكنه مسح ًبستعمال فضل املاء 
الذي تشرب منه القطط إذن التفريق واضح بني احليوانني وقد شرحتم من الناحية الطبية 
األمراض الِت تنشأ عن ذلك، وما كان أحد ِف زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم معرفة 

يد أن نسأل من الناحية التارخيية هل هناك من ذكر هذا التفريق بني هذا الفرق، فنر 
 الكلب والقط؟.

 
 د.نيلسون:
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إنه مل تعرف األمراض الِت تنقلها الكالب أو القطط إال منذ حوايل مائة عام واملرض 
 الذي عرف هو داء )سعار الكلب( هذا هو املرض الوحيد الذي عرف قبل مائة عام.

 
 :الشيخ الزنداين

 وهل مجيع الكالب تنقل مرض سعار الكلب؟.
 

 :د.نيلسون
 نعم بل كل احليواانت ذوات الناب تنقل ذلك الداء.

 
 :الشيخ الزنداين

 هل هناك من فرق اترخيياا ِف معاملة اإلنسان َلذين احليوانني؟
وبعبارة أدق هل هناك تعاليم من الناحية التارخيية أو الطبية مسعتموها تفرق بينهما أو 

 ث اإلنسان على اجتناب الكلب واإلذن بعدم اجتناب القط؟حت
 

 :د.نيلسون
ال بل إن هذا الشيء الواضح الذي ذكر ِف احلديث النبوي ومل يسبق أن قطع به أو 

 أخرب به أي شخص على اإلطالق.
 

 :الشيخ الزنداين
ِف اآلن من الناحية الطبية قد عرفنا العلل فهل كان من املمكن أن تعرف هذه العلل 

 تلك األزمنة أو األمراض الِت تسببها الكالب؟.
 

 :د.نيلسون
 ال.
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 :الشيخ الزنداين
 فما تفسريكم لذلك إذن؟

 
. 

 :د.نيلسون
ال أدرك ًبلضبط فقد أستأنس اإلنسان الكلب منذ عشرة آالف عام وقد استأنسها 

يد أالا للتوقي من الذئب أصالا، فكان الكلب مالزماا لإلنسان ِف حياته سواء ِف الص
حىت إن بعض الناس اعتادوا على النوم مع الكالب للدفء و ال أعتقد أن إنساانا قد 

النِب حممد صلى هللا عليه  استبعد الكلب ومنعه من الدخول إىل املنزل إال منذ عهد
 وسلم.

 :الشيخ الزنداين
انب من  واجلوارح والنهي عن أكل احليواانت مما كان له شكراا وننتقل إىل موضوع الطيور

السباع أو خملب من الطري، مرة اثنيه من الناحية التارخيية هل هناك تسجيل علمي َلذا؟ 
 أم فقط املشاهدة الِت شاهدمتوها ِف أفريقيا؟

 
            :د.نيلسون

بني الناس أهنم ال  ال؛ ليس هناك تسجيل ميكن االستشهاد به ولن التقليد املتعارف عليه
خالب من النسور والصقور مثال ومعظم الناس ِف العامل ال َيكلون الطيور ذوات امل
 َيكلون الطيور اجلارحة.

 
 :الشيخ الزنداين

إذن هل نستطيع اعتبار هذا احلديث أول توثيق للنهي عن أكل حلوم الطيور ذوات 
                املخالب؟
 د.نيلسون:

راض الِت يسببها أكل حلوم ال أعلم بعد األم إهنا إشارة مبكرة وًبلرغم من أنين شخصياا 
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تلك الطيور ولكن رمبا نكتشف ِف املستقبل أنواعاا جديدة من األمراض املعدية الِت 
 تنتقل نتيجة أكل حلم هذه الطيور.

آنية املاء الذي يشربونه؛  -أو ِف الطريق -نعم فإنه لو مل يتغطى الناس ِف البيوت 
ل املرض احلمى الصفراء وتلك تنتقل فسينزل فيه البعوض والبعوض ِف املنزل تسبب نق

 عن طريق وضع البعوضة بيضها ِف إانء املاء.. وهذا أوال
 

 ) احلوار عن الفئران (:الشيخ الزنداين
من الفواسق اْلمس الِت تقتل  -صلى هللا عليه وسلم-ًبلنسبة للفأر فقد اعتربه الرسول

لها الغراب واحلدأة حيث قال: كما ِف البخاري مخس من الدواب ال حرج على من قت
 والفار والعقرب والكلب العقور

 

 د.نيلسون:
ال ادري عن الغراب ولكن أهم تلك األشياء الفأر حيث انه سبب ِف نقل الكثري من 

مثل  تسبب نقل عدد من الطفيليات -على سبيل املثال  -األمراض فهي ِف السعودية
مراض لذا ِف قتل الفئران يعترب )هني ليفنز( والليشمانيا)حبة بغداد( وعدد كبري من األ

 شي ضروري.
 

 :الشيخ الزنداين
إنك خمتص ِف دراسة العالقة بني اإلنسان واحليوان وقد رأيتم بعض التعاليم، فهل ميكن 

   أن تعلق على هذه التعاليم اإلسالمية؟؟
        

 د.نيلسون
العقور  اللكلبم على حنو خاص وإنين اعرفإن احليواانت الِت ذكرت قد مت اختيارها 

من أضرار وكذلك الفأر ولكنين ال أعرف عن الغراب وعلى أي حال فإنه رمبا نكتشف 
ِف املستقبل أن الغراب مسئول عن نقل بعض األمراض األخرى، ألنه ِف كل عام 
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نكتشف أمراضاا جديدة تنتقل عن طريق احليواانت وأخرى عن طريق الطيور إىل 
 اإلنسان.

 الشيخ الزنداين:
 ميكن جعل هذا املوضوع حبث علمي أيضاا؟.هل 

 د.نيلسون:
نعم، اعتقد كذلك، فالطيور أكثر شي مت جتاهل دراسته من حيث نقله لألمراض إال من 

قبل علماء حبث ودراسة الفريوسات )كانت الطيور( وقد ثبت أن الطيور تنقل الكثري 
 من الفريوسات املهمة جدا الِت مل تنقل بواسطة البعوض.

 الدكتور حممد صادق عرفه: تعليق
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على اشرف األنبياء واملرسلني سيدان حممد وعلى 

 اله وصحبه أمجعني وبعد:
ِف احلقيقة فإن هذه املناقشة الشيقة الِت متت بني فضيلة الشيخ عبد اجمليد الزنداين 

انب كثرية تشري إىل صدق شيقة للغاية وقد كشفت عن جو  والربوفيسور نيلسون
األحاديث النبوية الشريفة خبصوص أكل حلوم بعض احليواانت وغري ذلك ومدى 

عالقتها أبمراض اإلنسان وخاصة األمراض الطفيلية الِت كانت موضوع هذا احلديث، 
قد أشارت إىل كثري من احلقائق  فمن اجللي والواضح أن هذه األحاديث النبوية الشريفة

ن يعرفها العلم احلديث، وكما تفضل الربوفسور نيلسون ِف احلقيقة أن معظم اَلامة قبل أ
هذه االكتشافات قد مت اكتشافها ِف القرن التاسع عشر امليالدي فهي معروفه حديثا، 

من اإلعجاز ِف  فهذا وقد أشارت إليها األحاديث النبوية الشريفة من ذو أربعة عشر قرانا 
مث هو إال وحي يوحى.  علية وسلم ما ينطق عن اَلوى إناحلقيقة الذي يدل أنه صلى هللا

وجه حديثه للدكتور نيلسون فقال إن الشيخ الزنداين يشكركم عرفاان منه على هذا 
احلديث الشيق وهذا الفيض من املعرفة الذي مسعناه اليوم والذي شرحتم فيه الكثري من 

 األمراض املنتشرة.
 

 :د.نيلسون
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وأقول أبنين تعلمت الكثري من هذه اجللسات  عبد اجمليد الزنداينوأان أيضاا اشكر الشيخ 
الِت عقدهتا معه كما أقدر جدا تقدميه لوجهات جديدة للقرآن مل أكن أعرفها من 

 )1(قبل.
 االصل قتل احلرام اال امر الدين بقتله

صله . وأاحليوانلناس و مأ اان اإلسالم هو الدين محاية ورعاية خملوقات ِف هذا العامل،ُيرم د
 نِب صلى هللاران الَيم ال َيوز ان يقتل فيه روح إال سبب من أسباب الشرعية،من هنا ملاذا
 عليه وسلم ان نقتل مخس الفواسق،فنقول إليذأ والضرر على الناس.

 قتل احليوان عمداا بدون سبب ال َيوز ؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم: ما من إنسان قتل
 قها إال سأله هللا عز وجل عنها. قيل: اي رسول هللا، وماعصفوراا فما فوقها بغري ح

ِف هذا  . والوعيد الوارد(2)حقها؟ قال: يذحبها فيأكلها، وال يقطع رأسها يرمي هبا.
 احلديث يشمل قاتل احليوان الذي يؤكل حلمه والذي ال يؤكل حلمه، ومن فعل ذلك

 .طاع من أعمال اْلري والنوافلفعليه أن يتوب إىل هللا ويستغفره، ويتقرب إليه مبا است

 

                                                            
www.jameataleman.org 1  

وقال البانى صحيح ودرجته)حسن لغيره( 4274رقم حديث  13/32،كتاب الصيد والذبائح،باب إباحة اكل عصفور،سنن النسائي1

1/265صحيح ترغيب ترهيب    
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ُجَناٌح ِفيَما  وأما من وقع منه ذلك ًبْلطأ فإنه ال حرج عليه؛ لقوله تعاىل: َولَيأَس َعَليأُكمأ 
طَأأمُت ِبِه َوَلِكن مَّا تَ َعمََّدتأ قُ ُلوُبُكمأ وََكانَ  ا َأخأ ُ َغُفوراا رَِّحيما وقول النِب صلى هللا عليه  (1.)اَّللَّ

جتاوز يل عن أمِت اْلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه أمحد وابن  هللاوسلم: إن 
اَن  صحيح مسلم أن النِب صلى هللا عليه وسلم ملا قرأ قول هللا تعاىل:رَب ََّنا الَ  ماجه. وِف تُ َؤاِخذأ

طَأأاَن.   (2)ِإن نَِّسيَنا أَوأ َأخأ

 سعيد عن بشر أبو أخربان هشيم حدثنا حرب بن زهري حدثينقال احلديث  اهذ كما صرح
 لصاحب جعلوا وقد يرمونه وهم طريا نصبوا قد قريش من بفتيان عمر ابن مر قال جبري بن

 من هللا لعن هذا فعل من عمر ابن فقال تفرقوا عمر ابن رأوا فلما نبلهم من خاطئة كل  الطري
 (3.)رضغ الروح فيه شيئا اختذ من لعن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن هذا فعل

قال الكرماين هذا على لغة قليلة وهي إطالق الطري على الواحد واللغة املشهورة ِف الواحد 
طائر واجلمع الطري قلت وهو هنا حمتمل إلرادة اجلمع بل األوىل أنه إلرادة اجلنس قوله أن 
تصرب هبيمة أو غريها للقتل أو للتنويع ال للشك وهو زائد على حديث أنس فيدخل فيه 

ائم والطيور وغريمها وحنوه حديث أيب أيوب قال والذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما البه
صربهتا مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ينهى عن قتل الصرب أخرجه أبو داود بسند 

قوي وَيمع ذلك حديث شداد بن أوس عند مسلم رفعه إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم 
حد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته قال بن أيب مجرة فيه رمحة هللا لعباده حىت فأحسنوا الذحبة ولي

ِف حال القتل فأمر ًبلقتل وأمر ًبلرفق فيه ويؤخذ منه قهره جلميع عباده ألنه مل يرتك ألحد 
 (4).التصرف ِف شيء اال وقد حد له فيه كيفية

                                                            
  سورة األحزاب اية  51

  سورة البقرة اية 286 2 

لم،كتاب وصحيح مس 5091،رقم حديث 17/191المصبورةوالمجثمة،،باب ما يكره من مثلة و،كتاب الذبائح والصيدصحيح بخاري 4

                                                                          3619،رقم الحديث 10/127الصيد والذبائح وما يؤكل م الحيوان،باب النهى عن الصبر بهائم 

 إبن حجر،احمد بن علي بن حجر ابو الفضل العسقالنى الشافعى ،فتح الباري،د ط،)بيروت:دار المعرفة،1379ه-1959م(،644/9 4
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 أحاديث مخس الفواسق وبيانه: املبحث الثالث

مع ة ب الستلكتمجع الباحث أحاديث ما يتعلق خبمس الفواسق من ا ِف مبحث الثالث قد
لكل ، ارًب ومتقاوايسمتُيتاج ببياهنا ألن معناها  بيان معانيها اختصارا وليس لكل حديت

 :راوي ببيان واحد مث ختريج أحاديث خمتصرا 

 عن عروة عن عائشة رضي هللا حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري-
عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال مخس فواسق يقتلن ِف احلرم الفأرة والعقرب واحلداي  عنها

 (1.)والكلب العقور والغراب
عبد هللا بن عمر رضي  حدثنا عبد هللا بن مسلمة أخربان مالك عن عبد هللا بن دينار عن-

من قتلهن وهو حمرم فال  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال مخس من الدواب هللا عنهما
 (2).واحلدأة والغراب جناح عليه العقرب والفأرة والكلب العقور

 
 احلديث شرح

 حة اإلًبو وعند أيب عوانة ليقتل احملرم وظاهر األمر الوجوب وُيتمل الندب  
وقد روى البزار من حديث أيب رافع أن النِب صلى هللا عليه و سلم أمر بقتل العقرب والفأرة  

د النهي خالف ية واحلدأة وهذا األمر ورد بعد هني احملرم عن القتل وِف األمر الوارد بعواحل
 .معروف ِف األصول 

قال بن املنذر ال نعلمهم اختلفوا ِف جواز قتل العقرب ) والغراب ( هذا اإلطالق مقيد مبا  
تفق وقد ا .عند مسلم من حديث عائشة بلفظ األبقع وهو الذي ِف ظهره أو بطنه بياض

                                                            
 30671،رقم حديث 11/92فواسق يقتلن في الحرام.،كتاب بدء الخلق،باب خمس من الدواب صحيح بخاري 2

2070، رقم حديث 6/168،كتاب الحج،باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب فى حل والحرام،صحيح مسلم و    

  صحيح بخاري،كتاب بدء الخلق،باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرام،93/11 رقم حديث  30682
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الصغري الذي َيكل احلب من ذلك ويقال له غراب الزرع وأفتوا  الغرابالعلماء على إخراج 
  (1.)جبواز أكله فبقي ما عداه من الغرًبن ملحقا ًبألبقع انتهى

 
 بن خمرمة أخربين وهب ابن أخربان قاال عيسى بن وأمحد األيلي سعيد بن هارون حدثنا-

 مسعت يقول حممد بن القاسم مسعت يقول مقسم بن هللا عبيد مسعت قال أبيه عن بكري
  أربع يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت تقول وسلم عليه هللا صلى النِب زوج عائشة
 (2).العقور والكلب والفأرة والغراب احلدأة واحلرم احلل ِف يقتلن فاسق كلهن

 
ابن املثىن وابن بشار قاال  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح و حدثناو -

ن املسيب عن حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة قال مسعت قتادة ُيدث عن سعيد ب
عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه قال مخس فواسق يقتلن ِف احلل  عائشة رضي هللا عنها

 (3.)األبقع والفأرة والكلب العقور واحلداي والغرابواحلرم احلية 
 
 عن أبيه عن عروة بن هشام حدثنا زيد ابن وهو محاد حدثنا الزهراين بيعالر  أبو وحدثنا-

 احلرم ِف يقتلن فواسق مخس وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عنها هللا رضي عائشة
 قاال كريب  وأبو شيبة أيب بن بكر أبو وحدثناه العقور والكلب والغراب واحلداي والفأرة العقرب
 (4.)اإلسناد هبذا هشام احدثن منري ابن حدثنا

 

                                                            
  عون المعبود،محمد شمس الحق العظيم ابادى ابو الطب، ط2،)بيروت:دار الكتب العلمية،1415ه-1994م( 5/ 291

  صحيح مسلم،كتاب الحج،كتاب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرام،166/6،رقم حديث  20682

  صحيح مسلم،كتاب الحج،باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في حل والحرام،167/6،رقم حديث  20693

3067،رقم حديث 11/92،كتاب بدء الخلق،باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرام.صحيح بخاري 3  

     2070، رقم حديث 6/168يره قتله من الدواب فى حل والحرام،،كتاب الحج،باب ما يندب للمحرم وغحيح مسلمص و 
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 عروة نع الزهري عن رمعم حدثنا زريع بن يزيد حدثنا القواريري عمر بن هللا عبيد وحدثنا-
 ِف يقتلن فواسق سمخ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عنها هللا رضي عائشة عن

 العقور والكلب واحلداي والغراب والعقرب الفأرة احلرم
 أمر قالت اإلسناد هبذا الزهري عن معمر أخربان الرزاق عبد أخربان يدمح بن عبد وحدثناه

 يزيد حديث مبثل ذكر مث واحلرم احلل ِف فواسق مخس بقتل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 (1).زريع بن
 
 عروة عن شهاب ابن عن يونس أخربين وهب ابن أخربان قاال وحرملة الطاهر أبو وحدثين-
 من مخس وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عنها هللا رضي عائشة عن الزبري بن

 (2).والفأرة والعقرب العقور والكلب واحلدأة الغراب احلرم ِف تقتل فواسق كلها  الدواب
حدثين زهري بن حرب وابن أيب عمر مجيعا عن ابن عيينة قال زهري حدثنا سفيان بن عيينة و -

عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال مخس ال جناح   عنهري عن سامل عن أبيه رضي هللاعن الزه
 (3).واحلدأة والكلب العقور والغرابعلى من قتلهن ِف احلرم واإلحرام الفأرة والعقرب 

حدثين حرملة بن ُيىي أخربان ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب أخربين سامل بن عبد -
 صة زوج النِب صلى هللا عليه وسلمحف هللا أن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال قالت

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مخس من الدواب كلها فاسق ال حرج على من قتلهن 
 (4.)واحلدأة والفأرة والكلب العقوروالغراب العقرب 

 
بن عمر ما يقتل حدثنا أمحد بن يونس حدثنا زهري حدثنا زيد بن جبري أن رجال سأل ا-

فقال أخربتين إحدى نسوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه أمر أو أمر  احملرم من الدواب
 (5) .والغرابأن يقتل الفأرة والعقرب واحلدأة والكلب العقور 

                                                            
  صحيح مسلم، كتاب الحج،باب ما يندب للمحرم وغيره قتلة من الدواب في حل والحرام 169/6، رقم حديث  20711

  صحيح مسلم،كتاب الحج،باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في حل والحرام،170/6،رقم حديث  1702

  صحيح مسلم ،كتاب الحج،باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في حل والحرام ،171/6،رقم حديث 20733

  صحيح مسلم،كتاب الحج،باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في حل والحرام،،172/6، رقم حديث  20744

  صحيح مسلم،كتاب الحج،باب ما يندب للمحرم وغيره قتلة من الدواب في حل والحرام،173/6،رقم حديث 2075 5 
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 يقتل ما عمر ابن رجل سأل قال جبري بن زيد عن عوانة أبو حدثنا فرول بن شيبان حدثنا- 

 كان  أنه وسلم عليه هللا صلى النِب نسوة إحدى حدثتين قال.حمرم وهو الدواب من الرجل
 (1.)أيضا الصالة وِف قال واحلية والغراب واحلداي والعقرب والفأرة العقور الكلب بقتل َيمر

 أن عنهما هللا رضي عمر ابن عن انفع عن مالك على قرأت قال ُيىي بن ُيىي وحدثنا-
 الغراب جناح قتلهن ِف احملرم على ليس الدواب من مخس قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 (2).العقور والكلب والفأرة والعقرب واحلدأة
 
 ماذا لنافع لتق قال جريج ابن حدثنا بكر بن حممد حدثنا هللا عبد بن هارون وحدثنا-

 هللا عبد قال انفع يل فقال الدواب من قتله للحرام ُيل عمر ابن مسعت
 قتلهن ِف قتلهن من على جناح ال الدواب من مخس يقول وسلم عليه هللا صلى النِب مسعت
 (3).العقور والكلب والفأرة والعقرب واحلدأة الغراب

 
حدثنا ُيىي بن ُيىي وُيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ُيىي بن ُيىي أخربان و قال و -

 بن عمر رضي هللا اآلخرون حدثنا إمسعيل بن جعفر عن عبد هللا بن دينار أنه مسع عبد هللا
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مخس من قتلهن وهو حرام فال جناح عليه  عنهما يقوال

 واللفظ واحلداير والغراب فيهن العقرب والفأرة والكلب العقو 
 (4.)ليحىي بن ُيىي
  شرح احلديث

                                                            
  صحيح مسلم،كتاب الحج،باب ما يندب للمحرم وغيره قتلة من الدواب في حل والحرام،174/6،رقم حديث 2076 1 

  صحيح مسلم،كتاب الحج،باب ما يندب للمحرم وغيره قتلة من الدواب في حل والحرام ،175/6، رقم حديث  20772

  صحيح مسلم،كتاب الحج،باب ما يدب للمحرم وغيره قتلة من الدواب في حل والحرام،176/6، رقم حديث  20783

لمحرم وغيره ل،كتاب الحج،باب ما يندب صحيح مسلم  3078رقم حديث  9/220،كتاب المناسك،باب ما يقتل المحرم،سنن إبن ماجة 1

،رقم 9/306م،ك الحج،باب قتل الحية في   الحرا،كتاب مناسسنن نسائىو  2079،رقم حديث6/177اب في حل والحرام،قتلة من الدو

 2833حديث 
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أوىل ؛ ألنه إذا نص على شىء لضرره ، فإمنا نبه بذلك على أن اجلنس الذى هو أكثر ضرراا 
ذكر احلية والعقرب ، فنبه هبما على ما هو أعظم ضرراا من جنسهما ، أوىل بذلك . كما 

واحِلَدأ ؛  الغرابونص على الفأرة ، ونبه على ما هو أقوى حيلة من جنسها ، ونص على 
ألهنما وَيخذان أزواد الناس ، فكذلك نص على الكلب لينبه به على ما هو أعظم ضرراا منه 

معىن الكلب العقور ، والكلب العقور عنده صفة  ِفنده ، وأجاز قتل األفعى ، وهى داخلة ع
الذئب فأحلقه ًبْلمس ،  ِف، ال عني مسماة . قال املؤلف : وقد نقض أبو حنيفة أصله 

العدى  ِفاحلديث ، فكذلك يلزمه أن َيعل الفهد والنمر وما أشبههما  ِفوليس مبذكور 
 (1.)مبنزلة الذئب

 بيهأن عيينة عن الزهري عن سامل عن حدثنا أمحد بن حنبل حدثنا سفيان ب-
سئل النِب صلى هللا عليه وسلم عما يقتل احملرم من الدواب فقال مخس ال جناح ِف قتلهن 

 (2).على من قتلهن ِف احلل واحلرم العقرب والفأرة واحلدأة والغراب والكلب العقور
 
 بن القعقاع عن عجالن بن حممد حدثين إمسعيل بن حامت حدثنا حبر بن علي حدثنا - 

 حالل قتلهن مخس قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن هريرة أيب عن صاحل أيب عن حكيم
 (3.)العقور والكلب والفأرة واحلدأة والعقرب احلية احلرم ِف
 
 نعم أيب بن الرمحن عبد حدثنا زايد أيب بن يزيد حدثنا هشيم حدثنا حنبل بن أمحد حدثنا-

  احلية قال احملرم يقتل عما سئل وسلم عليه هللا صلى النِب أن درياْل سعيد أيب عن البجلي
 (4.)العادي والسبع واحلدأة العقور والكلب يقتله وال الغراب ويرمي والفويسقة والعقرب

 

                                                            
،تحقيق:ابو تميم ياسر بن ،كتاب شرح صحيح بخارىإبن بطال،ابو حسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطان البكرى القرطبى  1

 492م(،ص2003-ه1412ابراهيم)رياض:مكتبة الرشد،

  سنن ابي داود،كتاب المناسك،باب ما يقتل من الدواب،185/5،رقم حديث  15722

  سنن ابي داود،كتاب المناسك،باب ما يقتل من الدواب، 186/5،رقم حديث  15733

صحيح ديث، وقال الباني ضعيف ومنكر الح  1574  ،رقم حديث 5/187،كتاب المناسك، باب ما يقتل من الدواب، سن ابي داود 2

  4/348، وضعيف سنن ابي داود
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 شرح احلديث 

ل ة ْلبثهن وقيستعار اال واجلور وبه مسي العاصي فاسقا وإمنا مسيت هذه احليواانت فواسق على
 رمة ِف احلل واحلرم أي ال حرمة َلن حبال انتهى ْلروجهن عن احل

يح  يقتلن و الصحهول قال الطيِب وروى بال تنوين مضافا إىل فواسق قال ِف املفاتيح األ 
 ية والوحشية األهل أي خرب لقوله مخس ِف احلرم  أي ِف أرضه  الفأرة  ًبَلمزة وتبدل ألفا

ذي مسلم وهو ال رواية ِف غراب أي األبقع كماوالعقرب وِف معناها احلية بل بطريق األوىل وال
ء التصغري بعد اي مزةِف ظهره أو بطنه بياض واحلداي  تصغري حدأة على وزن عنبة قلبت اَل

لته على ف لدالأللايء وأدغمت ايء التصغري فيه فصار حدية مث حذفت التاء وعوض عنها ا
 كل سبع يعقر  قور هولعااية الكلب التأنيث أيضا كذا ِف املرقاة والكلب العقور قال ِف النه

 أي َيرح ويقتل ويفرتس كاألسد والنمر والذئب

ة مر وأيب هرير وبن ع سعودقوله  وِف الباب عن بن م.لبا الشرتاكها ِف السبعية انتهى مساها ك
ليه و ع هللا صلى حديث بن مسعود فأخرجه مسلم بلفظ أن النِب عباس أماوأيب سعيد وبن 

لك ريق ماطمن  وأما حديث بن عمر فأخرجه البخاري ومسلم .ل حية سلم أمر حمرما بقت
يس على دواب لال عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مخس من

  دأةاحملرم ِف قتلهن جناح العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب واحل
 .ة وزاد فيه قال وِف الصالة أيضا يوأخرجاه أيضا من وجه اخر عنه بنحوه زاد فيه مسلم واحل 

ملنذري وأما حديث أيب هريرة فأخرجه الطحاوي ِف معاين االاثر وأخرجه أيضا أبو داود قال ا
وأما حديث أيب سعيد فأخرجه الرتمذي ِف هذا الباب وأما  .ِف إسناده حممد بن عجالن 

 حديث بن عباس فأخرجه أمحد وذكره احلافظ ِف التلخيص وسكت عنه 
 (عن بن أيب نعمقوله ).حديث حسن صحيح ( وأخرجه الشيخان قوله ) حديث عائشة  

كم الكوِف صدوق عابد من بضم النون وسكون العني املهملة هو عبد الرمحن البجلي أبو احل
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قوله ) يقتل احملرم السبع العادي ( أي الظامل الذي يفرتس الناس ويعقر فكل ما كان  الثالثة 
 (1).ه من أسد ومنر وفهد وحنوها فحكمه هذا احلكم وليس على قاتلها فديةهذا الفعل نعتا ل

 
عن الزهري حدثنا حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر -

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مخس فواسق يقتلن ِف احلرم  عن عروة عن عائشة قالت
 (2.)اي والكلب العقورالفأرة والعقرب والغراب واحلد

 
 سعيد أيب عن نعم أيب ابن عن زايد أيب بن يزيد أخربان هشيم حدثنا منيع بن أمحد حدثنا -

 والعقرب والفأرة العقور والكلب العادي السبع احملرم يقتل قال وسلم عليه هللا صلى النِب عن
 (3.)والغراب واحلدأة

 السبع يقتل رماحمل قالوا العلم أهل عند هذا على والعمل حسن حديث هذا عيسى أبو قال
 ىعل أو الناس لىع عدا سبع كل  الشافعي قال و والشافعي الثوري سفيان قول وهو العادي
 .قتله فللمحرم دواهبم

 
 شرح احلديث

ودليلنا رواية الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه 
ال جناح على من قتلهن ِف احلل واحلرم : الغراب واحلدأة  وسلم قال : مخس من الدواب

والفأرة والعقرب والكلب العقور وفيه دليالن : أحدمها : أنه نص على قتل ما يقل ضرره : 
لينبه على جواز قتل ما يكثر ضرره من احليوان فنص على الغراب واحلدأة : لينبه على 

ى حشرات األرض ، وعلى العقرب : لينبه على العقاب والرمخة ، ونص على الفأرة ، لينبه عل
احلية ، وعلى الكلب العقور : لينبه على السبع والفهد وما ِف معناه ، وإذا أفاد النص دليال 

                                                            
  مباركفوى،عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى ابو العال،تحفة االحوذي.دط)بيروت:دار لكتب العلمية،دت(1.488-487/3 

  سنن ترمذى،كتاب الحج عن رسول هللا ،355/3، رقم حديث  7662

،باب ما ،كتاب الحج عن رسول هللاسنن ترمذي و 3080رقم حديث  9/221،كتاب المناسك،باب مااليقتل المحرم، سنن إبن ماجة 3

  767،رقم حديث 3/356ل المحرم من الدواب،يقت
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، ففيه (1.)، كقوله تعاىل : فال تقل َلما أفوتنبيها كان حكم التنبيه مسقطا لدليل اللفظ 
الضرب ، فقضى بتنبيهه على دليله .  تنبيه على حترمي الضرب ، ودليل لفظه يقتضي جواز

والثاين : أنه أًبح قتل الكلب العقور ، واسم الكلب يقع على السبع لغة وشرعا : أما اللغة : 
فألنه مشتق من التكلب وهو العدوى والضرارة وهذا موجود ِف السبع . وأما الشرع فما روي 

قال : اللهم سلط عليه كلبا من  أن النِب صلى هللا عليه وسلم دعا على عتبة بن أيب َلب ف
كالبك ، فأكله السبع ِف طريق الشام وروى أبو داود عن أمحد بن حنبل عن هشيم عن 
يزيد بن أيب زايد عن عبد الرمحن بن أيب نعم البجلي عن أيب سعيد اْلدري أن رسول هللا 

والفويسقة صلى هللا عليه وسلم سئل عما ُيل للحرم قتله فقال : احلية والعقرب والسبعة 
واحلدأة والغراب والكلب العقور والسبع العادي ، وهذا نص ِف إًبحة قتل السبع للمحرم 

ودليل على سقوط اجلزاء فيه . فإن قيل : إمنا أًبح قتله على صفة وهو أن يكون فيه عدوى 
، وقتل ذلك مباح ، قيل السباع كلها موصوفة هبذه الصفة ، وإن مل يوجد فيها عدوى ، كما 

صف السيف أبنه قاطع وإن مل يوجد منه القطع ، والنار أبهنا حمرقة وإن مل يوجد منها يو 
اإلحراق : وألنه متولد مما ال يؤكل حلم شيء من جنسه فوجب أن ال َيب اجلزاء ِف قتله  

 (2).كالذئب 
 
 عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام حدثنا قال وكيع أنبأان قال إبراهيم بن إسحق أخربان - 

 واحلدأة الغراب واحلرم احلل ِف يقتلن فواسق مخس قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن
 (3).والفأرة والعقرب العقور والكلب

 

                                                            
  سورة اإلسرأ اية  231

)د ب:دار الكتب 1،طالحاوى في فقه الشافعي المارودى،ابو حسن على بن محمد بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى، 1

4/342م(،1994-ه1414العلمية،   

  سنن نسائى،كتاب مناسك،الحج،باب ما يقتل فى الحرام م الدولب،304/9،رقم حديث  28323
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 سعيد مسعت قتادة عن شعبة أنبأان قال مشيل بن النضر حدثنا قال إبراهيم بن إسحق أخربان-
 ِف يقتلن فواسق مخس الق وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن عائشة عن ُيدث املسيب بن

 (1.)والفأرة واحلدأة األبقع والغراب العقور والكلب احلية واحلرم احلل
 
 أًبن أخربين جريج ابن قال حجاج حدثنا قال القطان الرقي خالد بن الرمحن عبد أخربين-
 وسلم عليه هللا صلى النِب قال قالت عائشة أن أخربه عروة أن شهاب ابن عن صاحل بن

 والعقرب واحلدأة والغراب العقور الكلب واحلرم احلل ِف يقتلن فاسق كلهن  دوابال من مخس
 (2).والفأرة

 
 عن شهاب ابن عن يونس أخربين قال وهب ابن أنبأان قال األعلى عبد بن يونس أخربان-

 فاسق كلها  الدواب من مخس وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عائشة أن عروة
 (3).والعقرب والفأرة العقور والكلب واحلدأة غرابال احلرم ِف يقتلن

 
أخربان عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال أخربين يونس عن ابن شهاب أن سامل -

قال  صة زوج النِب صلى هللا عليه وسلمبن عبد هللا أخربه أن عبد هللا بن عمر قال قالت حف
حرج على من قتلهن العقرب والغراب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مخس من الدواب ال 

 (4).واحلدأة والفأرة والكلب العقور
 

                                                            
تل الحية في ،كتاب مناسك الحج،باب قسنن نسائىو  3078رقم حديث  9/220،كتاب المناسك،باب ما يقتل المحرم،سنن إبن ماجة 2

،رقم 6/177،،كتاب الحج،باب ما يندب للمحرم وغيره قتلة من الدواب في حل والحرامصحيح مسلم 2833 ،رقم حديث9/306الحرام،

 2079حديث

  سنن نسائي،كتاب مناسك الحج،باب قتل العقرب، 313/9،رقم حديث  28382

  سنن نسائي،كتاب مناسك الحج، باب قتل الفأر في الحرام،315/9،رقم حديث  28393

  سنن نسائي،كتاب مناسك الحج،باب قتل الفأر في الحرام،316/9، رقم حديث  28404
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أخربان إسحق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأان معمر عن الزهري عن عروة عن -
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال مخس فواسق يقتلن ِف احلل واحلرم احلدأة  عائشة

 (1).لكلب العقوروالغراب والفأرة والعقرب وا

أبيه وعن  امل عنن سقال عبد الرزاق وذكر بعض أصحابنا أن معمرا كان يذكره عن الزهري ع
 .معروة عن عائشة أن النِب صلى هللا عليه وسل

 
أخربان أمحد بن عبدة قال أنبأان محاد قال حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن عائشة -

وسلم مخس فواسق يقتلن ِف احلرم العقرب والفأرة قال رسول هللا صلى هللا عليه  قالت
 (2).والغراب والكلب العقور واحلدأة

 
 شرح احلديث

هذه اْلمس على أن ماال يؤكل حلمه ال َيب اجلزاء بقتله وهذا مذهب أمحد ومالك 
والشافعي إال أنه قد روي عن مالك أنه قال ال يقتل احملرم الغراب الصغري وِف مذهب أمحد 

أكل غراب الزرع وال َيوز أن يؤكل الغراب األبقع وال األسود الكبري وبيان ذلك أن  أنه َيوز
ماال يؤكل حلمه ال َيب اجلزاء بقتله من وجهني أحدمها أنه مجع بني سباع ضارية وهوام قاتلة 

والثاين أنه ملا نص  ال تشبهها إال أنه مستخبث اللحم فعلمنا أن حترمي األكل دليل احلكم
العقور نبة على السبع ألنه أشد ضررا وإمنا نص على أدىن األنواع لينبه على  على الكلب

أعالها فنص على احلدأة فنبه على الصقر والبازي والعقاب ونص على العقرب فنبه على 
احلية وغريها ونص على الفأرة فنبه على بقية احلشرات مث إن السبع يسمى كلبا قال سفيان 

ه سبع يعقره قال أبو عبيد وليس للحديث عندي مذهب إال ما ابن عيينة الكلب العقور كل
قال سفيان قال وَيوز أن يقال للسبع كلب قال النِب صلى هللا عليه وسلم ِف عتبة بن أيب 
َلب اللهم سلط عليه كلبا من كالبك فخرج إىل الشام فقتله األسد ومن هذا قوله تعاىل ) 

                                                            
  سنن نسائي،كتاب مناسك الحج،باب قتل الحدأ في الحرام،318/9،رقم حديث  28411

  سنن نسائي،كتاب مناسك الحج باب قتل الغراب في الحرام ،320/9،رقم حديث  28422
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سم مشتق من الكلب مث دخل فيه صيد الفهد فهذا ا (1)وما علمتم من اجلوارح مكلبني (
قلت كذا ذكر أبو عبيد أن عتبة الذي أكله السبع وكذلك هو ِف  15والبازي والصقور 

مغازي ابن اسحق وقد نقله كذلك أبو سليمان اْلطايب وهذا غلط منهم ألن أًب َلب كان له 
ه السبع عتيبة وقد ذكره عتبة وعتيبة فأما عتبة فإنه أسلم وشهد غزاه حنني وإمنا الذي أكل

قتله احملرم فعليه جزاؤه أبو حنيفة أي صيد ل وقا 15حممد بن سعد ِف الطبقات  على الصحة
نسلم أن اسم الصيد يقع على غري املأكول ألن أذى احليوان ممنوع وإمنا أبيح أن  وحنن ال

رها كما ِف يؤذى ًبالصطياد حلاجة األكل وإمنا مسى هذه األشياء فواسق ملكان خبثها وش
  (2.)الفاسق

 
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن بشار وحممد بن املثىن وحممد بن الوليد قالوا حدثنا -

أن النِب  ُيدث عن سعيد بن املسيب عن عائشةحممد بن جعفر حدثنا شعبة مسعت قتادة 
بقع والفأرة صلى هللا عليه وسلم قال مخس فواسق يقتلن ِف احلل واحلرم احلية والغراب األ

 (3.)والكلب العقور واحلدأة
قال  بيد هللا عن انفع عن ابن عمر قالحدثنا علي بن حممد حدثنا عبد هللا بن منري عن ع-

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مخس من الدواب ال جناح على من قتلهن أو قال ِف قتلهن 
 (4.)روهو حرام العقرب والغراب واحلداية والفأرة والكلب العقو 

 
عن أيب حدثنا أبو كريب حدثنا حممد بن فضيل عن يزيد بن أيب زايد عن ابن أيب نعم  -

عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه قال يقتل احملرم احلية والعقرب والسبع العادي  سعيد
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والكلب العقور والفأرة الفويسقة فقيل له مل قيل َلا الفويسقة قال ألن رسول هللا صلى هللا 
 (1).سلم استيقظ َلا وقد أخذت الفتيلة لتحرق هبا البيتعليه و 

 
 شرح احلديث

 احملرم قتلي:  قال(  وسلم عليه هللا صلى)  النِب عن اْلدري سعيد أيب عن وروي
 مالعل هلأ اتفق:  إلماما قال. احلرام ِف احليات بقتل أمر أنه عمر عن وروي(.  العادي السبع
 ما إال قتلها ِف عليه شيء وال ، اْلرب ِف املذكورة عياناأل هذه قتل للمحرم َيوز انه على

 ثمستخب حيوان هو اوإمن ، اَلوام مجلة من هي وال ، السباع معىن ِف أنه النخعي عن حكي
 إال عليه احلكم ورتب ، فاعتربه ، الكل َيمع األكل وحترمي ، اللحم
 ءاا جز  فيه نأل ، بقتله زاءاجل بوَي أكله ُيل ال املأكول وغري ، الصيد من املأكول بني املتولد

 لذئبوالنمروا الفهدو  األسد مثل عليهم وعدا ، الناس عقر ما كل:   مالك وقال. املأكول من
 وما واَلر لثعلبوا الضبع مثل يعدو ال السباع من كان  ما فأما ، العقور الكلب فهو ،

 ىمس ما إال احملرم يقتله فال ، الطري من ماضر: وقال. احملرم يقتلهن فال ، السباع من أشبهها
 ، الرخمو  والعقبان نسورال من سواه شيئا قتل وإن واحلدأة الغراب وسلم عليه هللا صلى النِب
  بن سفيان وقال ، الصغري الغراب احملرم يقتل ال وقال ، جزاؤه فعليه
 بن عتبة على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول دعا وقد ، يعقر سبع العقوركل الكلب:  عيينة

 (2) من كالبك(فاقرتسه األسد. كلباا   عليه سلط اللهم:فقال ، َلب أيب
 

 :إختالف العلمأ بقتل الكلباملطلب االول

                                                            
اب ،كتسنن إبن ماجةو   767،رقم حديث 3/356،كتاب الحج عن رسول هللا،باب ما يقتل المحرم من الدواب،سنن ترمذي 3

  3080رقم حديث  9/221المناسك،باب مااليقتل المحرم، 

ناؤوط محمد زاهير الشاويش)دمشق:مكتب لإلمام بغوي،تحقيق:شعيب اآلر شرح السنةالبغوي،حسين بن مسعود،كتاب  1

266/267/268ه(،ص 1983-ه1403اإلسالمي،   
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ًبب االمر بقتل الكالب وبيان نسخه وبيان حترمي اقتنائها اال لصيد أو زرع أو ماشية وحنو  
 رواية أمر بقتل ذلكقوله ) ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمر بقتل الكالب ( وِف

الكالب فأرسل ِف أقطار املدينة أن تقتل وِف رواية أنه كان َيمر بقتل الكالب فتتبعت ِف 
املدينة وأطرافها فال ندع كلبا اال قتلناه حىت اان لنقتل كلب املرية من أهل البادية يتبعها وِف 

عمر إن أًب هريرة رواية أمر بقتل الكالب اال كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل البن 
يقول أو كلب زرع فقال بن عمر إن ألىب هريرة زرعا وِف رواية جابر أمران رسول هللا بقتل 

الكالب حىت ان املرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله مث هنى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
 عن قتلها (

ية بن املفضل قال أمر رسول وقال عليكم ًبألسود البهيم ذى النقطتني فإنه شيطان وِف روا
هللا صلى هللا عليه و سلم بقتل الكالب مث قال ما ًبَلم وًبل الكالب مث رخص ِف كلب 

الصيد وكلب الغنم وِف رواية له ِف كلب الغنم والصيد والزرع وِف حديث بن عمر من اقتىن  
ن أجره كل كلبا اال كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قرياطان وِف رواية ينقص م

يوم قرياط وِف رواية أىب هريرة من اقتىن كلبا ليس بكلب صيد وال ماشية وال أرض فإنه ينقص 
من أجره قريطان كل يوم وِف رواية له انتقص من أجره كل يوم قرياط وِف رواية سفيان بن أىب 

لعلماء زهري من اقتىن كلبا ال يغىن عنه زرعا وال ضرعا نقص من عمله كل يوم قرياط أمجع ا
على قتل الكلب الكلب والكلب العقور واختلفوا ِف قتل ماال ضرر فيه فقال امام احلرمني 
من أصحابنا أمر النىب صلى هللا عليه و سلم أوال بقتلها كلها مث نسخ ذلك وهنى عن قتلها 

اال األسود البهيم مث استقر الشرع على النهى عن قتل مجيع الكالب الىت ال ضرر فيها سواء 
السود وغريه ويستدل ملا ذكره حبديث بن املغفل وقال القاضي عياض ذهب كثري من ا

العلماء إىل األخذ ًبحلديث ِف قتل الكالب اال ما استثىن من كلب الصيد وغريه قال وهذا 
مذهب مالك وأصحابه قال واختلف القائلون هبذا هل كلب الصيد وحنوه منسول من العموم 

الب وإن القتل كان عاما ِف اجلميع أم كان خمصوصا مبا سوى األول ِف احلكم بقتل الك
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ذلك قال وذهب آخرون إىل جواز اختاذ مجيعها البهيم قال القاضي وعندى أن النهى أوال  
كان هنيا عاما عن اقتناء مجيعها وأمر بقتل مجيعها مث هنى عن قتلها ما سوى األسود ومنع 

 (1).و ماشية وهذا الذى قاله القاضياالقتناء ِف مجيعها اال كلب صيد أو زرع أ

 :خالصة من شروح احلديث

راجح  لي قولا.عواحلديث الثاين خصوص احلديث االول امر ًبلقتل وإقتنأ الكلب عموما
صيد وزرع  ال كلبب االنهى قتل كل كالب اال كلب األسود وكلب العقور وزالنهي إقتنأ كال

 وماشية. وهللا اعلم.

  ق الضرر ابجملتمعاملطلب الثاىن:عدم إحلا
ُ َعِليٌم َحِليمٌ  قال هللا تعايل  (2) يُوَصى هِبَا أَوأ َديأٍن َغريأَ ُمَضارٍ  َوِصيَّةا ِمَن اَّللَِّ َواَّللَّ

حدثنا حدثنا عبد ربه بن خالد النمريي أبو املغلس  من حديث النِب صلى هللا عليه وسلم
أن رسول هللا صلى  دة بن الصامتىي بن الوليد عن عباعقبة حدثنا إسحق بن ُي بنحدثنا 

 (3.)عليه وسلم قضى أن ال ضرر وال ضرار هللا
 إنسانية عامة أولتها البشرية عناية واهتماماا ، لكن اإلسالم أعطاها مكانة كبرية االحرتام قيمة

 اجملتمع جعلتها متتد لتشمل كثرياا من العالقات الِت تربط ًبملسلم بغريه ، بل امتدت لتشمل
  .قات االجتماعيةوالعال

مأمور أيضاا ًبحرتام غري املسلم ، و لنا ِف  وإذا كان املسلم مأموراا ًبحرتام املسلم ، فإنه
حني كتب إىل هرقل قائالا بعد بسم هللا الرمحن  املصطفى صلى هللا عليه و سلم خري قدوة

ا يسيء إليه بل عظيم الروم ... فلم يشتمه و مل يدعه مب الرحيم من حممد رسول هللا إىل هرقل
 . . أنزله املكانة الِت هو فيها

هلل تعاىل  هذه القيمة أمهية كبرية ، وربطها بتصرفات وسلوك يضمن حتقيقها داينة وعبودية
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  . وليس جمرد قيمة أخالقية جمردة ال يثاب االنسان عليها
ن ، واحرتام االحرتام ِف اإلسالم لتشمل : احرتام الذات ، واحرتام الوالدي وقد تعددت صور

حبفظ   واحرتام اجملتمع وقيمه ، واحرتام العلماء ، واحرتام األمراء ، واحرتام غري املسلمني املرأة ،
ال يسمح اإلسالم بضرر اإلنسان لآلخر وحىت ضرره على نفسه كما انه . كراماهتم وآدميتهم

ريعة سهلة الشريعة اإلسالمية، ش ال يسمح مبطلق الضرر حىت على احليواانت والطبيعة.
مسحة. سهلة ألهنا ُفصلت على مقياس اإلنسان وطبقاا لفطرته وحاجاته  اجلسدية والنفسية 
ومن الواضح أن كل ما يلِب حاجة اإلنسان يسهل عليه طلبه والعمل من اجله مهما كانت 

غري  وطلب العلم و العوائق ِف طريقه، ومن هنا جاء حتمل املصاعب واملشاق ِف كسب الرزق
 لى هللا عليه وسلمص لمة )ال ضرر وال ضرار ِف اإلسالم( كلمة اطلقها الرسولوكذلك.

  لتخرتق حواجز الزمان واملكان وتصك امساع البشرية لتكون حجة عليهم.
 

 :حتمل اجملتمع مسؤلية بقتل الدواب الفواسقاملطلب الثالث

فروض لكل م:د. هباء الناجي بعض النصائح الوقائية للحماية من مرض "الطاعون"من 
 شخص ان يتابع هبذه الطريقة: 

 .احلرص علي الرش املنازل ونطافتها بشكل دوري-1

 .تغيري املالدات واكياس املخدات إبستمرار وغسلها وتعميقها-2

هتوية املراتب هتوية اجلدة للتخلص من اي حشرات عالقة هبا وِف حالة وجود الرباغيث -3
 .بكمية عاليةَيب ختلص فورا من مرتبة

 اإلهتمام ًبلنظاقة الشخصية اليومية قدر امكان.-4

واألهم هو القظأ علي الفئران ًبلبحث عن خمائبهم ووضع انواع خمتلة من السم للتخلص -5
 .منهم

 هناك بعض املنازل وخاصة ًبألدوار األرضية تعاين من تواجد الفئران هبا بشكل دائم 
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اْلاصة هبا ىف االماكن املختلفة ، بل أن ربة  وميكن اكتشاف ذلك ًبلعثور على الفضالت
املنزل تالحظ أن عددها يزداد مع الوقت، وألهنا تشكل خطراا كبرياا على الصحة إليِك بعض 

 طرق التخلص من الفئران املنزلية.

ا ، ن ملسها كثري حلذر مع امميكنِك إًبدة الفئران ًبستعمال املصائد الِت يوضع فيها الطعم،  -
 ان تشم بذلك رائحة اإلنسان فتمتنع عن دخوَلا. ألن الفئر 

ائحته ب من ر تهر فميكنك وضع عشب البابونج الربي ِف األماكن الِت تسكنها الفئران  -
 ألهنا تكرهها ، لكوهنا نفاذة خانقة ًبلنسبة َلم.

وجود  حملتملن اميكنك التخلص من الفئران ، عن طريق رش الفلفل األسود ِف األماك -
 .يها ، عندها سوف جتدين الفئران خترج هاربة بسرعةالفئران ف

الشديد ، اشرتى كمية  السم ولكنها حتتاج إىل هناك طريقة أخري ًبستخدام  -
أو فوسفيد الزنك مع احلرص أثناء استعماله لشدة مسيته ،  Temicصغرية من مبيد التمك 

 عن أيدى األطفال على أن تكتب والتخلص مما تبقي أو االحتفاظ به ىف مكان أمن بعيداا 
 عليه "مادة شديدة السمية ممنوع فتحها" وإليِك طريقة استخدام السم .

 جهزي مثرة خيار عن طريق التخلص من الُلب مؤقتاا.  -
ضعي كمية قليلة جداا من املبيد داخل فراغ الثمرة ًبستخدام ملعقة بالستيك صغرية مث  -

 لذى مت نزعه من قبل حىت تشبه الثمرة السليمة. أغلقي هذه الفتحة بوضع الُلب ا
وزعي مثار اْليار ىف األماكن املتوقع وجود الفئران هبا ، مث إغسلي يديِك بعدها جيداا ًبملاء  -

 .والصابون
 عند اختفاء الثمار أو جزء منها أتكدي أن الفئران ماتت.  -

ِك جيداا قبل بدء العمل حىت ال ملحوظة : الفئران شديدة الذكاء ، لذا عليِك أن تغسلني يد
 (1) تظهر رائحة آدمية ىف مثار اْليار تؤدى إىل عدم اقرتاب الفئران منها أو أكلها.
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 املطلب الرابع:تداوي ابلقرءان والسنة

ج لوقاية والعالاسباب سه أبإن الوقاية والعالج من املرض، مطلقا، تستلزم املسلم أن يبدأ بنف 
ل  تعاىل قبهللاستخري ن ية اإلسالمية. مث على املريض أن ال ينسى أالِت هدتنا اليها الشريع

سلم املريض كون املا يالذهاب إلستشارة الكادر الصحي املعاجل ألسباب املرض املادية. هبذ
ية، ألسباب الغيبابعاد ة إلقد قام بكافة املعاجلات الِت حتيط ًبملرض من تداٍو ًبلقرآن والسن

ختاذ بعد تعبده إب ملسلم،ج اإلبعاد األسباب املادية. وكثرياا ال ُيتا  وإستشارٍة للكادر الطِب
يحفظ فلمرض. لية أسباب الوقاية والعالج من القرآن والسنة، للبحث عن األسباب املاد
 لعشبية. ئية وايمابذلك صحته من املضاعفات اجلانبية للعمليات اجلراحية ولألدوية الك

ان  ب ممكنحس فأر او الكلب علي سبيل اإلختيارىإذا اصابنا مثال االمراض ألجل ال
سالم ان اإل عنانستعمل دوأ الكيمائية الذي ال خيتلط النجاسات وشئ منهى الشرعى وم

 لتداوي املرض على ما مناسبة وقت احلاضر.َيمران ًبإلختيار وجتاهد 

 

 ثخامتة البح

رِكأ ِبِعَباَدِة َربِ ِه  ِه فَ لأيَ عأَملأ سبحانه وتعاىل: َفَمنأ َكاَن يَ رأُجو ِلَقاَء َرب ِ  قال هللا َعَمالا َصاحِلاا َواَل ُيشأ
ا   (1)َأَحدا

  .األرض والسماوات أال فلنعمل الصاحلات وْنتنب الفواحش واملوبقات لريضى عنا رب
املعوجة املشبوهة، والعتو عن أمر هللا  فقد رأينا كيف تكون عاقبة البعد عن هللا وارتياد الطرق

  .هذا شأنه وء اْلامتة والعذاب األليم ملن كانسبحانه، وس
َا ِر َرهبِ  راا وََكأَيِ نأ ِمنأ قَ رأيٍَة َعَتتأ َعنأ أَمأ ب أَناَها َعَذاًبا ُنكأ ا َوَعذَّ َناَها ِحَساًبا َشِديدا  َوُرُسِلِه َفَحاَسب أ
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راا   (1)َفَذاَقتأ َوًَبَل أَمأرَِها وََكاَن َعاِقَبُة أَمأرَِها ُخسأ
بعد محيدا،  ة ربه فإليه يعود، فباب رمحته مفتوح غري موصود، وليكن سعيه منفمن رجى رمح

  .وفعله رشيدا، وقوله سديدا
هللا عنا الذل والضىن، والوًب واْلنا، وصب علينا الربكات صبا، ومل  فإذا كان هذا حالنا رفع

  .وكان لنا نصريا وسندا َيعل عيشنا كدا،
زجاة، قصدت به وجه اإلله، مث النصح ملن كانت املقل وبضاعته امل فهذا جهد ..وبعد

  .والتنبيه ملن عافاه مواله الفاحشة بلواه،
يسدد قصدي، وينفعين به ومن بعدي، والباب مفتوح والصدر  سائال موالي وخالقي أن

  .أو يقدم خريا، وأفضلهم عندي من أهدى إيل عيِب مشروح، ملن أراد أن يصحح خطأ،

 وعلى اإلله توكلي وثنائى إن كان توفيق فمن رب الورى مقالِتولقد ختمت بذا اْلتام 

ِف حينها أدعو الذي بدعائه ميحو اْلطا ويزيد ِف النعماء سبحانك  العجز للشيطان واألهواء
  .أخطائي اللهم مث حبمدكا أستغفرك وأتوب من

   نتائج البحث -

 لتالية:نقاط اال ُيصلهاأهم نتائج البحث مبا ورد من خالل موضوع أحاديث مخس الفواسق 

 أحاديث. 29،مجلته ِف سنن الستةالِت توجد مخس الفواسق  حاديثأ -1

،والنسائى 2ذي ،والرتم 3واىب داود ، 12 أخرج اإلمام خباري حديثني وإمام مسلم 
 .3،وإبن ماجة 7

ن مواحد  الإ احاديث مخس الفواسق موضوعا،كل صحيحأال مل توجد ِف سنن الستة-2
 .كما قال الباين ِف ضعيف ايب داود  (ضعيف)ابو داود  هديث أخرجاحل
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 عمدا _هنى النِب صلى هللا عليه وسلم بقتل احليوان3

أحاديث كلمة" السبع"قد فس ر العلمأ انه املنت بعض  وردَيوز قتل احلية ِف الصالة،-4
 الناس.َيرح ويهجم يدخل ذي انب مثل النمر والفهد والذئب وغري ذلك الذي 

 لمأ بقتل الفأر واحلدأ واحلية،واختلف ِف قتل الكلب والغراب.إتفق الع-5

كل احلب فقط،وهذا ال أ:الصغري والكبري،الصغري الذي الغراب ينقسم اىل قسمني-6
 إتفاق قتلهَيوز ان نقتله اما الكبري 

سود يشبه ألسود،ان األجاز قتل الكلب العقور واأقد إختلف العلمأ ِف قتل الكلب،ف-7
 صرح احلديث.الشيطان،كما 

ِف منزل ،إقتنأ الكالب (اوالصيد اوزرع ياوماش اسحر منها)َيوز إقتنأ الكلب ليستفيد -8
 نع ألهنا يباعدكم من املالئكة ِف بيوتكم.متة املذكورة عربأغري 

 

 التوصيات

.الذي H1N1اينفلوانذا يسمى سها اجنأاْلطرية بسبب الطيور و اإلهتمام على األمراض -1
 عة اذا اصابه،بقدر هللا سبحانه وتعاىل.السر تسبب املوت 

 أهم الوصية من الباحث حتت هذا املوضوع خصوصا حنن املسلمون إذا اصابنا املرض اوالا -2
 ًبإلختياري الصرب والثاىن حماسبة النفس والثالث 

 ينبغي للمجتمع اإلهتمام ًبلنظافة طول احلياة-3

 

 قائمة املصادر واملراجع
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 ع ابللغة العربيةأوال:املصادر واملراج

 القرأن الكرمي

 ،إبن بطال،ابو حسن علي بن خلف بن عبدامللك بن بطان البكرى القرطىب-1

سر بن حتقيق:ابو متيم اي)دط(،شرح صحيح خبارى (م1412-2003)
 .ابراهيم)رايض:مكتبة الرشد

كشف املشكل من حديث م(1997-ه1417) ابن اجلوزي،عبدالرمحن ابن اجلوزي،-2
 .رايض:دار الوطن. حتقيق: على حسني البواب)دط(،صحيحني

-ه1379،)دط(إبن حجر،امحد بن علي بن حجر ابو الفضل العسقالىن الشافعى-3
 .بريوت:دار املعرفة.فتح الباري م(1959

 ،)بريوت:دار الكتب2،حممد مشس احلق العظيم اًبدى ابو الطب، طعون املعبود

 م1994-ه1415العلمية، 

 عبد فؤاد حممد حتقيق. د.ت سنن )دط(القزويين عبدهللا أبو زيدي بن حممد  ،أبن ماجة-4
 .د.ب:دار اإلحيأ الكتب العربية.الباقي

 م(1999-ه1419) إبن القيم،مشس الدين أىب عبدهللا حممد بن القيم اجلوزية،-5

 ،دمشق:مكتبة دار البيان.5ط،الطب النبوى 

 حميي حممدحتقيق   ط(د.) سنند.ت  .زدياأل السجستاين داود أبو األشعث بن سليمان،ابو داود-6
 .،بريوت :دار الفكراحلميد عبد الدين
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حتقيق:شعيب دط(.)شرح السنة م(1973-ه1473)البغوي،حسني بن مسعود، -7
  .دمشق:مكتب اإلسالمي.اآلرانؤوط حممد زاهري الشاويش

االصبهاىن،امساعيل بن حممد بن الفضل اجلوزى األصبهاىن ابو قاسم قوام -8
.)د.ط(حتقيق أمين بن صاحل بن الرتغيب الرتهيبم( 1993-ه1414ة.)السن

 شعبان،د.ب:دار احلديث.

-ه1414)املارودى،ابو حسن على بن حممد بن حممد بن حبيب البصرى البغدادى، -9
 .د ب:دار الكتب العلمية (.1ط)،احلاوى يف فقه الشافعي م(1994

عون م(1994-1415،)بو الطبحممد مشس احلق العظيم اًبدى ا ،العظيم اًبدى -10
 ..العلميةت:دار الكتب(. بريو 2ط.) املعبود

حتفة )دت(مباركفوى،عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ابو العال، -11
 .بريوت:دار لكتب العلمية (.دط).االحوذي

صحيح ( م2002-ه1422)ري،حممد إمساعيل ابو عبدهللا البخارى اجلعىن.خبا-12
 دب:دار طوف ْناة.حممد زهري بن انصر النصر،( حتقيق 1.)طخبارى

)د.ط(حتقيق أمحد حممد سنن،اىب عيسى حممد بن عيسى بن سورة.د.ت.ترمذى-13
 شاكر،مصر:مطبعة مصطفى الباىب احللىب.

م( صحيح وضعيف سنن اىب 2002-ه1423الباين،حممد انصر الدين الباىن.)-14
 ( حتقيق الباىن.1.)طداود

 )د.ط(.سنن النسائىن أمحد بن شعيب بن علي.د.ت .نسائى،أبو عبد الرمح-15

 د.ب:دار الرسالة العاملية.
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 حتقيق نظر بن حممد الفارايجي ابو قتيبة.دب:دار الطيبة. (1)ط
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